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Laboratorium – MATERIAŁY POLIMEROWE                                Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki 

 

Ćwiczenie nr 4 
Metody oceny jakości właściwości przetwórczych 

Badanie masowego wskaźnika płyni ęcia (MFR) 

Wielkością charakteryzującą prędkość płynięcia tworzyw termoplastycznych w procesie 
przetwórstwa jest masowy (MFR) lub objętościowy (MVR) wskaźnik prędkości płynięcia. Są to 
wielkości wyrażające liczbę gramów lub objętość tworzywa wytłoczonego w czasie 10 minut przez 
dyszę o określonej średnicy, pod określonym obciążeniem i w określonej temperaturze. Oznacza się je 
za pomocą plastomeru obciążnikowego. 

Istotą oznaczania wskaźnika płynięcia jest pomiar średniej prędkości płynięcia tworzywa przy 
ustalonych wartościach podstawowych parametrów procesu przetwórstwa (temperatura, 
ciśnienie).Wartość wskaźnika płynięcia jest uzależniona od temperatury, obciążenia, kształtów  
i rozmiarów dyszy, a także od właściwości samego tworzywa, które z kolei zależą od średniego 
ciężaru cząsteczkowego, stopnia usieciowania i innych czynników. Celem oznaczania wskaźników 
MFR i MVR jest maksymalnie szybkie i tanie poznanie podstawowej własności przetwórczej tworzyw 
termoplastycznych, jaką jest szybkość płynięcia. Znajomość jakości tworzywa wprowadzanego do 
produkcji doskonale ułatwia dobór parametrów procesu technologicznego (wtrysku, wytłaczania), 
skraca czas i minimalizuje koszty przygotowania produkcji. 

 

 

Porównanie właściwości przetwórczych 
wybranych tworzyw sztucznych 

 

Tworzywo MFR 
[g/10min.] 

Temp. mięknienia 
Vicata 

PA 6 4 - 170 80 - 204 
PEHD 0.1 - 90 67 - 132 

PP 0.5 - 136 35 -148 
PS 1.2 - 28 76 - 130 

PET 2.5 - 45 73 - 108 
PVC 1.5 - 36 63 - 89 
POM 0.9 - 45 120 - 151 

 

Badanie polega na uplastycznieniu próbki tworzywa w ogrzewanym cylindrze plastometru, 
wytłoczeniu uplastycznionego tworzyw przez dyszę znajdującą się w dolnej części cylindra i 
oznaczeniu masy lub objętości wytłaczanego pręcika – odcinanego po upływie określonego czasu. 
Zgodnie z normą PN-EN ISO 1133:2002 oznaczenie wskaźników płynięcia prowadzi się dwiema 
metodami A i B. 
Wskaźnik płynięcia masowy wg metody A określa się wg wzoru: 
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gdzie:   Θ - temperatura oznaczenia, °C, 
 mnom – nominalne obciążenie, kg, 
 m – średnia masa wytłoczonych odcinków tworzywa, g, 
 tref – czas odniesienia, s, 
 t – czas odcinania, s. 
W przypadku wytłaczania wyrobów stosuje się polimery o niższym wskaźniku płynięcia, a wyższej 
temperaturze mięknienia. Przy wtryskiwaniu używa się tworzyw o wyższych wartościach wskaźnika 
płynięcia (a także wyższej temperaturze mięknienia Vicata), a przy rozdmuchu tworzywa o pośrednich 
wartościach wskaźników. Wraz ze wzrostem wskaźnika płynięcia rośnie ciężar cząsteczkowy 
polimeru, ponieważ maleje ich średnia długość łańcuchów  



Badanie temperatury mięknienia Vicata, (TMV). 
 

Badanie polega na określeniu temperatury przy której tępa igła stalowa o kołowym przekroju 
poprzecznym 1 mm2, zagłębi się w badaną próbkę tworzywa na głębokość 1 mm pod działaniem 
określonego obciążenia, przy określonej szybkości wzrostu temperatury. Temperaturę, w której igła 
zagłębi się na 1mm, podaje się jako temperaturę mięknienia wg Vicata.  

Badanie przeprowadza się według normy  PN-EN ISO 306:2002 (U) za pomocą łaźni z 
czynnikiem grzejnym lub z zastosowaniem termostatu szafkowego. Termostaty szafkowe stosowane 
w metodzie Vicata są bardziej rozpowszechnione niż urządzenia z łaźnią. Termostat taki zaopatrzony 
jest w zespół prętów pionowych obciążonych u góry ponad szafką ciężarkami o wadze 5 kG. U dołu 
pręt ma igłę stalową o przekroju 1mm2. Aparat zaopatrzony jest w termostat sprzężony z zegarem i 
termoregulator tak, aby temperatura wewnątrz szafki podnosiła się w trakcie badania z prędkością 
50oC w ciągu godziny. Pręty przenoszące nacisk obciążników sprzężone są z wskaźnikami, które za 
pomocą dźwigni przenoszą ruch pręta na skalę o poszerzonej podziałce. Umożliwia to łatwe 
odczytanie zagłębień igły wynoszące 1mm. Do badania przygotowuje się trzy próbki. Jako 
temperaturę mięknienia przyjmuje się dla każdej próbki średnią arytmetyczną odczytów dwu 
termoelementów, a jako wynik końcowy średnią pomiaru trzech próbek.  

Przedmiot normy. Przedmiotem normy są metody oznaczania temperatury mięknienia 
tworzyw termoplastycznych wg Vicata.  

Rodzaje metod. W zależności od zastosowanego obciążenia rozróżnia się dwie metody 
oznaczania temperatury mięknienia wg Vicata:  

metoda A — wykonywana przy obciążeniu 10 ± 0,2 N,  
metoda B — wykonywana przy obciążeniu 50 ± 0,5 N. 
W zależności od zastosowanej szybkość wzrostu temperatury w każdej metodzie rozróżnia się dwa 

warianty oznaczania temperatury mięknienia według Vicata: 
I — wykonywany przy szybkość- wzrostu temperatury wynoszącym $0 ±5°C/h, 
U — wykonywany przy szybkości wzrostu temperatury wynoszącym 120 ±lC:C/h. 

Zakres stosowana metod Metody należy stosować do oceny jakości tworzyw termoplastycznych. 
Rodzaj i wariant metody powinny być określone w normie przedmiotowej dotyczącej badanego 
tworzywa. 

Metody nie stosuje się do badania tworzyw porowatych i zbrojonych. 
 

Określenia, temperatura mięknienia wg Vicata jest to temperatur, w °°°°C. przy której igła z hartowanej siali o 
kołowym przekroju poprzecznym l mm2 zagubi się w badaną próbkę tworzywa na głębokość l mm pod 
działaniem określonego obciążenia, przy określonej szybkości wzrostu temperatury. 
 

 

Wyniki pomiarów:  

Badane tworzywo: __________________ 

Wymiary próbek: ___________________ 

Obciążenie: ________________________ 

Szybkość wzrostu temperatury: ________ 

TMV 1= _______ 

TMV 2= _______ 

 

Wskaźnik płyni ęcia: 

MFR1 = ………….. 

MFR2 = ………….. 

 


